Agenda
De leerlingen
van groep 7
laten vol trots
hun verkeersdiploma zien.

12 mei
OR-vergadering; aanvang 20.00 uur
14 t/m 17 mei
Hemelvaartsvakantie
18 mei
Schoolfotograaf
25 mei
Tweede Pinksterdag
26 mei
Studiedag personeel
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!

Literair thema mei: Het grote dierenfeest
Rond dit thema vieren we dit jaar de Annie MG Schmidt-week 2015 van
woensdag 13 tot en met zaterdag 23 mei.
Alle dierenverhalen van Annie komen aan bod: de krullevaar, de egeltjes
uit Jorrie en Snorrie, Hendrik Haan, Takkie & Siepie en heel veel andere
dieren. Een perfect thema om met de groepen mee aan de slag te gaan!
De verhalen van Annie MG Schmidt zijn dan wel het meest geschikt voor
kinderen vanaf groep 1 tot groep 4/5, maar met de thema’s uit deze
boeken kunnen we in de bovenbouw ook uit de voeten hoor!

27 mei
Sport- en speldag
28 mei
Activiteit i.s.m. de bibliotheek gr.5
1 juni
Nieuwsbrief juni

obs Roald Dahl
literaire basisschool,
omdat lezen zo
belangrijk is!

Verkeersproef
Donderdag 16 april jl. hebben
de leerlingen van groep 7
de landelijke verkeersproef
afgelegd.
Het resultaat was prima want
alle leerlingen zijn geslaagd.

Dodenherdenking
Nynke, Luna, Jeremy en
Laurens vertegenwoordigden
samen met meester Bot onze
school bij de Dodenherdenking
op 4 mei.
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Van schoolplein tot
speelplein
Op een aantal
maandagmiddagen tovert
meester Cas Besamusca samen
met studenten van de opleiding
Sport en Bewegen ons
schoolplein om tot sportplein.
Op deze manier laten ze de
kinderen weer ervaren hoe leuk
het is om buiten te spelen. De
activiteit is voor groep 1 t/m 8 en
er kan nog meegedaan worden
op maandag 11 mei en 8 juni van
15.15-16.30 uur.
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Archeon
Dinsdag 9 juni gaat groep 5 naar het Archeon in Alphen aan de Rijn.
In themapark Archeon is het verleden van Nederland nagebouwd.
Het park is verdeeld in 3 tijdvakken en beslaat een periode van
ong. 9500 jaar. De kinderen maken kennis met reconstructies van
hutten, huizen en gebouwen uit de prehistorie (8000-55 v. Chr.),
de Romeinse tijd (55 v.Chr.-400 n. Chr.) en de Middeleeuwen
(500-1500 n. Chr). Alle nederzettingen zijn omgeven door het bij
de periode passende landschap. De kinderen moeten gewoon
om 8.30 uur op school zijn en om 17.00 uur hopen we weer terug te zijn.

Studiedag
Dinsdag 26 mei is er voor de leerkrachten uit het openbaar basisonderwijs in Sliedrecht en
Papendrecht een studiedag. De school is de gehele dag gesloten.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Schoolfoto’s
Op maandag 18 mei komt Foto de
Leng alle kinderen van onze school
portretteren en klassenfoto’s maken.
We starten om 08.15 uur met
broertjes/zusjes, die niet meer of nog
niet bij ons op school zitten. Vanaf
dinsdag 12 mei kunt u zich hiervoor
aanmelden bij juf Mina. U ontvangt dan een volgnummer, zodat u weet wanneer u aan de beurt bent.
Vanaf 11.45 uur is er nog een mogelijkheid om foto’s te laten maken van/met kinderen, die
niet meer/nog niet bij ons op school zitten. Deze week ontvangt u nog een brief van de schoolfotograaf
met de nodige informatie, o.a. over bestellen en betalen.

Sport- en speldag
Op woensdag 27 mei wordt er voor de basisschoolleerlingen uit de boven- en middenbouw
een sport- en speldag georganiseerd. De speldag is bestemd voor leerlingen uit de groepen 5 en 6 en
wordt gehouden op de korfbalvelden aan de Thorbeckelaan. De sportdag, bestemd voor leerlingen uit
de groepen 7 en 8, wordt gehouden op sportpark De Lockhorst. Alleen slecht weer kan roet in het eten
gooien! Om hier misverstanden over te voorkomen, krijgt dinsdagmiddag 26 mei een e-mailbericht of
de sport- en speldag wel of niet doorgaat. We zullen dit ook via Klasbord melden en u kunt eventueel
ook onze website raadplegen. Als het doorgaat, zijn de leerlingen uit groep 1 t/m 4 deze dag vrij!
Wanneer de sportdag niet doorgaat, is er voor alle groepen gewoon school.

Eindweek
Het einde van het schooljaar komt weer in zicht en het thema van de eindweek is “Circus”.
Er staan diverse activiteiten op het programma, waarover u nader geïnformeerd wordt via een speciale
projectfolder. De kinderen mogen natuurlijk ook weer verkleed naar school komen.

Website
Misschien heeft u het al gezien, maar onze website is aangepast aan onze nieuwe huisstijl. Ook het
gebruiksgemak is vergroot. Daarnaast zijn er weer veel nieuwe foto’s geplaatst van o.a. de
koningsspelen.
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